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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) Administracinis aktas – tai 
Sąjungos institucijos ar organo ne 
teisėkūros procedūra priimtas aktas, kuris 
yra teisiškai įpareigojantis ir turi išorinį 
poveikį ir kurio nuostatos dėl savo 
poveikio gali pažeisti aplinkos apsaugos 
teisę, apibrėžtą 2 straipsnio 1 dalies f 
punkte, išskyrus tas šio akto nuostatas, dėl 
kurių Sąjungos teisėje aiškiai reikalaujama 
patvirtinti įgyvendinimo priemones ES 
arba nacionaliniu lygmeniu;

g) Administracinis aktas – tai 
Sąjungos institucijos ar organo ne 
teisėkūros procedūra priimtas aktas, kuris 
yra teisiškai įpareigojantis ir turi išorinį 
poveikį ir kurio nuostatos, labai tikėtina, 
gali stipriai pažeisti aplinkos apsaugos 
teisę, apibrėžtą 2 straipsnio 1 dalies f 
punkte; administraciniai aktai neapima 
valstybių narių valdžios institucijų priimtų 
aktų arba nuostatų, dėl kurių Sąjungos 
teisėje aiškiai reikalaujama patvirtinti 
įgyvendinimo priemones ES arba 
nacionaliniu lygmeniu;
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 11a straipsnis
Viešas registras
1. Komisija ne vėliau kaip 2022 m. 
birželio 30 d. sukuria viešą visų 
nevyriausybinių organizacijų, kurios 
atitinka 11 straipsnyje nustatytus 
tinkamumo reikalavimus, registrą.
2. 1 dalyje nurodytame registre visi 
kiekvienos NVO finansavimo šaltiniai 
paskelbiami viešai.
3. 1 dalyje nurodytame registre  
informacija apie visus prašymus pradėti 
apskundimo procedūrą paskelbiami 
viešai.
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2. 1 dalyje nurodyta Sąjungos 
institucija arba organas apsvarsto kiekvieną 
tokį prašymą, nebent prašymas yra aiškiai 
nepagrįstas. Savo sprendimo motyvus 
Sąjungos institucija ar organas nurodo 
atsakyme, kuris pateikiamas raštu kuo 
greičiau, bet ne vėliau kaip per šešiolika 
savaičių nuo prašymo gavimo.

2. 1 dalyje nurodyta Sąjungos 
institucija arba organas apsvarsto kiekvieną 
tokį prašymą, nebent:

a) prašymas yra aiškiai nepagrįstas,

b) jis neatitinka subsidiarumo principo ir 
nacionalinių teismų autonomijos 
principo;
c) jis gali daryti didelę ir neigiamą įtaką 
Sąjungos organų sprendimų priėmimo 
procesui de facto actio popularis,
d) jis kelia grėsmę, kad bus pažeistos 
Sutartys, ypač Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 263 ir 267 straipsniai.
Savo sprendimo motyvus Sąjungos 
institucija ar organas nurodo atsakyme, 
kuris pateikiamas raštu kuo greičiau, bet ne 
vėliau kaip per šešiolika savaičių nuo 
prašymo gavimo.
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